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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Hledá se nejsympatičtější pes našeho obvodu
ÿ Občanské průkazy 
ÿ Sociální reforma

Uzávěrka dalšího čísla je 23. prosince 2011

České přísloví měsíce:
MALÉ RYBY – TAKY RYBY.

PSALI JSME V PROSINCI 2000

Dne 1. ledna 1846 ujal se 
Karel Havlíček Borovský řízení 
„Pražských novin“. V čele prvé-
ho čísla napsal tato slova:

„Odjakživa jsem byl nepříte-
lem marného naříkání a kvílení, 
jsa přesvědčen, že jenom pilná 
práce a snažení pomůže kupředu. 
Kdyby každý jednotlivý člověk na 
tom místě, kde stojí, k dobrému 
se snažil, zajisté by se i celá země 
neminula šťastného stavu. Pročež 

také myslím, aby každý raději 
napravoval malé nedostatky oko-
lo sebe, na jichž odstranění moc 
jeho stačí, místo planého stesku 
na všeobecné veliké nedostatky, 
které jeden napraviti nemůže. Tak 
bychom se zajisté dříve dočkali 
velikého rozkvětu své vlasti. Před-
kové naši vymyslili překrásné pří-
sloví: Poruč a udělej sám! Dobře 
by bylo, kdybychom se všichni 
podle něho vždy a úplně řídili!“

Novoroční předsevzetí

Vážení a milí spoluobčané,

Dne 5. listopadu 2011 proběhl 
v okrscích pečovatelské služby 
(Novoveská 14, Šimáčkova 27) 
v Ostravě-Mariánskách Horách 
Den otevřených dveří. Pěkné 
počasí a zvědavost přilákaly 
cca 60 zájemců a rodinných 
příslušníků. Získali informace 
o pečovatelské službě - jak fun-
guje, pro koho je služba určena, 

ceník služeb apod. Hodně dota-
zů bylo směrováno na možnosti 
a podmínky bydlení v těchto 
domech. Akci hodnotíme jako 
velmi úspěšnou a příští rok ji 
určitě zopakujeme.

Ing. Marcela Kočová, 
vedoucí oddělení
péče o seniory a osoby
se zdravotním postižením

Den otevřených dveří
proběhl úspěšně

Posledním úředním dnem v roce 2011 bude středa 28. prosince 2011
s úředními hodinami od 8.00 do 14.00 hodin.

Ve čtvrtek 29. a v pátek 30. prosince 2011 bude úřad pro veřejnost uzavřen.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Organizační změna na úřadě
Od 1. ledna 2012 dochází na ÚMOb Mariánské 

Hory a Hulváky ke změně, která se týká organizač-
ního zabezpečení nájemních smluv na hrobová mís-
ta nacházející se na hřbitově v Mariánských Horách. 
Tuto agendu převezme od odboru výstavby, VHaZ, 
úseku místního hospodářství a dopravy, oddělení 
majetkové, a to konkrétně pracovnice p. Monika 

Herdová, tel. č. 599 459 266, e-mail: herdova@
marianskehory.cz, kancelář č. 107, v budově Pře-
myslovců 65, 1. patro. 

Údržba hřbitova nadále zůstává v kompetenci 
odboru výstavby, VHaZ, úseku místního hospodář-
ství a dopravy.

 Bc. Jindřiška Pavúková,
 vedoucí majetkového oddělení

přichází čas vánoční, čas 
klidu, míru a pohody.

Budeme rekapitulovat 
končící rok 2011 a těšit 
se nebo možná i obávat 
toho, co nás čeká příš-
tí rok. Přijdou chvilky 
štěstí, ale i starosti. Řek-
la bych, že náš život je 
čím dál složitější. Bylo 
by prima, kdybychom 
dokázali žít ve větší sho-
dě, byli navzájem k sobě 
tolerantnější, uměli si 
pomáhat a býli nablízku 
tomu, kdo nás potřebuje. 
Rodina je základ, přá-
telé jsou nadstandard 
a ochota pomoct druhé-
mu v nesnázích je značka 
nejryzejšího lidství.

Léta se snažím, aby 
naše radnice a všichni 
úředníci byli k občanům 
vstřícní a laskaví, a přitom si zachovali profesio-
nální přístup. Doufám, že se nám to daří a vy, kteří 
radnici navštívíte, zde najdete vždy to, co potřebu-
jete vyřešit.

Dovolím si zde poděkovat všem našim zaměst-
nancům, kteří se snaží vyhovět vašim požadavkům, 
i když mnohdy je to velmi obtížné, neboť i mezi 
vámi se najdou typy, které neurvale vyžadují spl-
nění svých „přání“. Takže těch občanů do Nového 
roku co nejméně a těch slušných co nejvíce.

Toto mé vánoční povídání bych ráda doplnila 
krátkým postřehem.

V tomto čísle otiskujeme i dva články od opozič-
ních zastupitelů – pana Taubeho a pana Michni-
aka. Jeden se týká rekonstrukce hygienického 
zařízení na základní škole Gen. Janka, popisující 

bývalou neutěšenou si-
tuaci, kterou se podaři-
lo vyřešit jen díky zása-
hu, resp. přímluvě čle-
nů zastupitelstva města. 
Mrzí mě, že pan Taube 
zásluhu naší radnice jak-
si opomněl. Věřím, že jen 
nepozorností. Přesto jsem 
ráda, že společným úsilím 
se rekonstrukce opravdu 
podařila a děti ve ško-
le používají čisté, pěkné 
a hygienicky naprosto 
vyhovující zařízení.

Druhý článek zmi-
ňuje schválení 15 mil. 
Kč v investiční komi-
si města Ostravy na 
realizaci rekonstrukce 
inženýrských sítí v oblas-
ti ul. Šimáčkova, Strmá, 
U Dvoru, kde stav těch-
to sítí a hlavně povrch 

vozovky je opravdu tristní. Tyto prostředky se však 
v investičním rozpočtu města rezervovaly již asi 
6 let. Díky nejrůznějším objektivním příčinám však 
zatím město jako investor nepřistoupilo k výběro-
vému řízení na dodavatele (nevyjasněné majetkové 
poměry pozemků, dlouho trvající vydání územního 
rozhodnutí a posléze stavebního povolení, změny 
v projektech atd.). Takže jsem ráda, že akce po 
letech z programu nevypadla a i díky podpoře 
členů investiční komise města se snad v roce 2012 
zrealizuje.

Moc si to přeji a všem, kteří nezištně pomáhají, 
ještě jednou děkuji.

Pěkný rok
 Vaše Liana

S radostí vám chci oznámit, 
že jsme vydáním CD Čertovské 
pohádky 2011 úspěšně ukončili 
letošní ročník naší dětské literární 
soutěže. Audio CD obsahuje deset 
pohádek, jejichž autoři se probo-
jovali do fi nále a které nejvíce 
zaujaly odbornou porotu v čele 
s režisérem Zdeňkem Troškou. 
Hlasy jednotlivým vypravěčům 
propůjčili moderátoři mediálního 
partnera soutěže - Hitrádia Orion. 
Každá Čertovská pohádka je díky 
tomu namluvena jiným hlasem 
a pro malé posluchače bude 
poslech našeho CD jistě příjem-
ným zážitkem. CD Čertovské 
pohádky 2011 se nedá koupit. 
S radními našeho městského 

obvodu jsme se rozhodli věnovat 
jej zdarma ostravským prvňáč-
kům. Společně s paní starostkou 
Ing. arch. Lianou Janáčkovou 
jsme proto jako drobný dárek na 
Mikuláše osobně předali pohád-
kové CD žákům prvních tříd 
na Základní škole Gen. Janka 
v Mariánských Horách a další 
z tisíce CD nosičů rozdělili spra-
vedlivě mezi prvňáčky těch ost-
ravských škol, které se do soutěže 
Čertovské pohádky zapojily nejví-
ce. Dovolte mi závěrem poděko-
vat všem, kteří se našeho literár-
ního projektu zúčastnili a popřát 
vám pohádkové Vánoce!

 Bc. Patrik Hujdus,
 zastupitel a radní

Vyšlo CD s nejhezčími
Čertovskými pohádkami
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Zima nám zaklepala na dveře. 
Mám toto období rád. Líbí se 
mi zasněžené stromy, trávníky 
a místa, ze kterých jsme ještě 
nedávno pozorovali okolí, jak je 
krásně uklizené a jak se budují 
další rekreační oblasti pro naše 
obyvatele. Jen se podívejme na 
tzv. „Dolinu“ v centrální oblasti 
Fifejd. Je to oblast, která je velmi 
hojně využívána dětmi v každém 
ročním období. Každý jistě ocení 
vše nové, co se tam vybudovalo a 
co ještě se bude stavět. Ale o tom 
nechci ve svém článku psát. V pos-
lední době přemýšlím o tom, na co 
jsou odpadkové koše, k čemu jsou 
lavičky a další zařízení, která jsou 
instalována na sídlišti. Plastové 
láhve, papír , starý nábytek , staré 
televizní přijímače a další odpad 
zdobí okolí odpadních kontejnerů 

a čeká na někoho, kdo to uklidí. 
Zničené lavičky - komu vadí, že 
lavička má dřevěná prkna k se-
zení? Malá cedulka z bludného 
kamene „vajíčko“ se ocitla na 
stromě u základní školy Gen. Jan-
ka… Zajímavý humor vandala… 
Proč lidé měnící vybavení bytu 
se neobtěžují  se svým starým ná-
bytkem zajet do sběrného dvoru? 
Proč mládež při svých bujarých 
nočních radovánkách ničí majetek 
nás všech? I když městská policie 
chodí po sídlišti i v nočních ho-
dinách a sleduje dění, není scho-
pna vykrýt 24 hodin. Nedovedu si 
představit situaci: rodiče začnou 
doma provádět vánoční úklid 
a jejich děti jim to úsilí svým be-
zohledným chováním zničí. Jak se 
budou rodiče tvářit? 

V úvodu jsem se zmínil o pře-

stavbě „Doliny“. Tato přestavba 
není ještě dokončena, stavba není 
předána k veřejnému využití a už 
tam řada dětí za asistence rodičů 
zkouší své tělesné zdatnosti. Umí-
stili jsme výstražné cedule o záka-
zu vstupu na staveniště, městská 
policie domlouvá rodičům, aby 
nepouštěli své děti na instalova-
né zařízení, ale vše marně. Ce-
dule se zničily a městská policie 
nemá žádné právní nástroje, aby 
zamezila vstupu na staveniště. 
Věřím, že až areál otevřeme 
veřejnosti, nenajde se nikdo, kdo 
začne časem zkoušet pevnost 
a kvalitu pyramidy, že skluzavka 
se neobjeví ve sběrných suro-
vinách a že nenastane devastace 
celého rekreačního objektu. Nech-
ci dělat katastrofi cké scénáře, ale 
současný stav některých hracích 

prvků mě k tomu nutí - zničené 
stoly pro stolní tenis, odcizené 
lavičky, zničené pletivo na hřišti 
na ul. J. Trnky a další vandalské 
akce.   

A co s tím vším má společného 
sníh? Vše bude bílé, sněhová po-
krývka přikryje nepořádek a my se 
budeme spokojeně dívat na krásné 
bílé pláně, prožívat radosti se svý-
mi dětmi při sáňkování a dalších 
zimních hrách. Ale jen málo z nás 
si uvědomí, že pod toto bílou 
peřinou je skryto velké množství 
odpadu a věcí, které tam nemají co 
dělat. Až přijde jaro a sníh roztaje, 
tak odhalí tu pravou tvář čistoty 
našeho obvodu. Radnice věnuje 
čistotě obvodu každoročně maxi-
mální pozornost. Černé skládky 
a nepořádek odstraňují pracov-
níci veřejně prospěšných prací. 
Nemalé fi nanční prostředky stojí 
i fi rmy, které mají podepsanou 
smlouvu s naší radnicí a starají se 

o kosení, hrabání listí a o celkový 
vzhled obvodu.

Proto se obracím na vás všechny, 
kterým není jedno, jak budou Ma-
riánské Hory vypadat: nevyhazu-
jte odpadky na volná prostranství, 
veďte své děti k pořádku, dom-
luvte všem, kteří se prohrabují 
v kontejnerech a zanechávají 
za sebou spoušť. Vždyť my tady 
žijeme, vychováváme své děti a 
chceme žít v kulturním prostředí.

Vážení a milí spoluobčané. 
Vánoční svátky jsou svátky klidu, 
pokoje a míru. Já Vám přeji jejich 
prožití ve zdraví a spokojenosti 
v kruhu Vašich nejbližších. Přeji 
Vám, aby ten další rok byl pro Vás 
radostný. Děkuji Vám za Vaši po-
moc, jistě se budeme setkávat při 
řešení Vašich problémů i v roce 
2012.

Hodně štěstí.
RSDr. Jiří Boháč,
1. místostarosta  MHaH
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V  období od 26. října do 25. listopadu 2011 
se zasedání ZMOb neuskutečnilo. V tomto 
období se konaly dvě řádné schůze RMOb 
(24. schůze RMOb dne 7. 11. 2011, 25. schů-
ze RMOb dne 21. 11. 2011) a dvě mimořádné 
schůze RMOb (10. mimořádná schůze RMOb 
dne 1. 11. 2011, 11. mimořádná schůze RMOb 
dne 23. 11. 2011).

Usnesení ZMOb a RMOb naleznete na 
internetových stránkách Městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky www.marian-
skehory.cz. 

Rada městského obvodu na svých schů-
zích

Doporučila 
l ZMOb vzít na vědomí Rozbor hos-

podaření MOb MHaH za III. čtvrtletí 2011 
(1-9/2011)
l ZMOb schválit dodatky vč. příloh ke 

zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
zřízených MOb MHaH
l ZMOb schválit rozpočet na rok 2012
l ZMOb schválit rozpočtový výhled na 

období 2013 - 2015

Rozhodla
l O uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem 
plnění „Projektová dokumentace rekonstrukce 
bytového domu Nájemnická 949/16 v Ostra-
vě-Mariánských Horách“ se spol. POEL, spol. 
s r. o.
l O uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu s předmě-
tem plnění „Provádění elektroúdržby v MOb 
MHaH“ s podnikatelem J. Chaloupkou
l O uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu s předmě-
tem plnění „Stálá havarijní služba v obecních 
domech“ se spol. COME ELEKTROMON-
TÁŽE, s. r. o.
l O uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu s předmě-
tem plnění „Montáže, opravy, výměny, revize 
a tlakové zkoušky vyhrazených plynových 
zařízení“ s podnikatelem M. Sondelem
l O uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem 
plnění „Provádění vodoinstalatérských prací 
v bytových domech“ s podnikatelem V. Bar-
sony

l O uzavření smlouvy na realizace veřej-
né zakázky „Zimní údržba místních komuni-
kací v MOb MHaH“ se sdružením ZIMA MH
l O uzavření Smlouvy o roznášce infor-

mačních/propagačních materiálů – Zpravodaj 
MHaH – s Českou poštou, s. p.
l Oslovit tři fi rmy k podání cenových 

nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
s předmětem plnění „Dodávka elektřiny do 
společných prostor bytových domů“
l O uzavření Dodatku č. 1 k darovací 

smlouvě uzavřené se společností BQ Invest-
ment, s. r. o. na částečnou úpravu povrchu 
komunikací ulic Strmá a Šimáčkova
l O uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu s předmětem plnění „Zateplení domu 
Boleslavova 990/6“ se zhotovitelem INTOZA 
s. r. o.
l O uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě 

o vzájemné spolupráci při zajišťování úko-
lů požární ochrany na území MOb MHaH 
se Sborem dobrovolných hasičů Mariánské 
Hory
l O uzavření Dodatku č. 1 ke smlou-

vě o dílo „Komplexní údržba zeleně v MOb 
MHaH“
l O uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo „Demontáž stávajícího osvětlení, 
nezbytně nutné opravy fasády a montáž 
nového osvětlení radnice“ uzavřené se spol. 
ELZA-ELEKTRO, s. r. o.
l O poskytnutí fi nančních darů pro
¸  Občanské sdružení   

VOLÁNÍ NADĚJE – 15.990 Kč
¸ SLPT HLUBINA – 8.000 Kč
¸  Tělovýchovná jednota   

SLOVAN OSTRAVA – 7.000 Kč
¸  Středisko volného času Korunka 

– 5.000 Kč
¸ spol. KOMPAKT – 5.000 Kč

Schválila
l Přijetí nadačního příspěvku na projekt 

„Stromy 2011 – rekonstrukce zeleně na hřbi-
tově“ v částce 199.970 Kč a uzavření Smlou-
vy o poskytnutí nadačního příspěvku
l Změnu Organizačního řádu ÚMOb 

MHaH s účinností od 1. 1. 2012
 Mgr. Pavla Uhrová, tajemnice

Ze zasedání zastupitelstva městského obvodu a schůzí rady městského obvodu

Kdo má vydržet ten příšerný 
zápach? Dusíme se, děti jsou 
nemocné, nemůžeme chodit ven. 
Nedají se otevřít okna! Jak dlou-
ho to bude ještě trvat? Tak to je 
jen stručný výčet stížností a dota-
zů, kterými je neustále atakováno 
vedení radnice Mariánských Hor 
a Hulvák. A není se co divit. Sta-
rostka Liana Janáčková stojí na 
straně obyvatel a má o zdraví lidí 
starost. Ví, že mají pravdu a že 
jim dochází trpělivost. A skuteč-
ně ji to trápí.

Vedení radnice si proto pozva-
lo na listopadové jednání rady 
zástupce společnosti GEOSAN 
GROUP a.s., která se zabývá čiš-
těním ropných lagun, aby podali 
vysvětlení. Kritická situace, kte-
rá nastala 22. září a 2. listopadu, 
kdy do ovzduší uniklo nadlimitní 
množství oxidu siřičitého a dusi-
vý zápach byl opravdu neúnosný, 
už naštěstí podle zástupců fi rmy 
nenastala. Sdružení Čistá Ostrava 

v návaznosti na jednání s orgány 
Moravskoslezského kraje totiž 
přijalo opatření k eliminaci rizika 
překročení sledovaných emisních 
limitů oxidů síry. Řešitelka zakáz-
ky Miroslava Přibíková potvrdila, 
že omezili denní aplikace neha-
šeného vápna do lagun na maxi-
málně devadesát tun, dochází ke 
zkrápění potvrchu lagun během 
vápnění a přestalo se pracovat 
v noci. „Znečištění kontroluje 
větší množství měřících stanic. 
Pokud se sledované hodnoty emi-
sí oxidu síry přibližují limitům, 
dostáváme na mobilní telefon 
textové zprávy, což je důvodem 
k okamžitému přerušení prací“, 
ujistila přítomné radní zástupky-
ně fi rmy GEOSAN GROUP a.s.

Stačí tohle vysvětlení? Co 
z toho ale budou mít zdejší oby-
vatelé? Radnice požaduje kom-
penzace, které by alespoň trochu 
zmírnily utrpení místních lidí. 
„Finance bychom využili na 
ozdravné pobyty dětí mateřských 

a základních škol v přírodě,“ 
podotkla starostka Janáčková. 
Svoji žádost o fi nanční kompen-
zaci zaslala vedoucímu účastníku 
Sdružení Čistá Ostrava akciové 
společnosti GEOSAN GROUP 

a v nejbližší době očekává návrh 
řešení.

„S výsledkem jednání jsem 
v podstatě spokojena. Komuni-
kace probíhala férově, ale moje 
znepokojení trvá. Není totiž 

jisté, kdy bude likvidace ukon-
čena. Čištění lagun se o několik 
měsíců protáhne, musí se vytěžit 
více kalů, než se předpokládalo“, 
uvedla se zklamáním starostka 
Liana Janáčková. Podle plánova-
ného termínu se předpokládalo, 
že budou laguny vyčištěné do 
konce letošního roku.

Dosavadní údaje hovořily o ví-
ce než 200 tisících tunách rop-
ných kalů. Aktuální průzkum ale 
ukázal, že tam může být o sedm-
desát tisíc tun více.

GEOSAN GROUP a.s. je ve-
doucím členem Sdružení Čistá 
Ostrava, které sanaci lagun pro-
vádí pro státní podnik Diamo. 
Dalšími členy sdružení jsou spo-
lečnosti AQUATEST a OHL ŽS. 
Se zhotovitelem státní zakázky 
jedná Moravskoslezský kraj, 
Statutární město Ostrava, Kraj-
ská hygienická stanice i Česká 
inspekce životního prostředí.

 Simona Součková

Udělejte něco s tím smradem

Zvyk je železná košile
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V prosincovém čísle Zpravodaje 
uveřejňujeme jednu z pohádek, která 
byla zaslána do 1. ročníku literární 
soutěže Čertovské pohádky, kterou 
pro žáky ostravských základních škol 
zorganizoval Městský obvod Marián-
ské Hory a Hulváky. Tentokrát s vánoční tématikou:
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Milé děti, myslíte si, že na Vánoce dostávají dárky pouze děti, které 
byly celý rok hodné, pomáhaly mamince s úklidem, chodily do obchodu 
pro rohlíky, pozorně poslouchaly paní učitelku, aby jim nic neuniklo 
z jejího výkladu, a nebavily se v hodině? 

Kdepak, na Vánoce dostávají dárky také malí čertíci, kteří ale byli 
po celý rok nehodní. Čerti to totiž mají naopak než lidé, čím víc zlobí, 
tím jsou podle pekelných pravidel hodnější. Už jste taky někdy viděli 
hodného čerta? Vsadím se, že ne. Takže čerti vlastně dárky dostanou 
pokaždé. Jenže dvěma malým čertům Kleofášovi a Mikulášovi se už 
nelíbilo, že pokaždé dostanou jenom černočerné uhlí. Jejich maminka 
jim vždycky říkala: „To uhlí vám nosí Čertíšek (to je čertovský Ježíšek) 
za odměnu, to proto, abychom tady měli čím topit a aby tady v pekle 
bylo teplo.“

Ale říkejte to malým čertům. Ti by chtěli taky dostat nějaká autíčka, 
pěkné knížky o princeznách nebo jízdní kolo. A tak se oba malí čerti 
rozhodli, že vylezou z teplého pekla do studeného zasněženého světa 
a nějaké pěkné dárky ukradnou samotnému Ježíškovi! Tak si troufali! 
Ale to by nebyl Ježíšek, aby se k němu nedoneslo všechno, co provádějí 
malé děti, tedy i ty čertovské děti, a co mají za lubem. Jinak by jim 
přece nemohl chystat každý rok dárky. 

A tak se na ty dva malé čerty pěkně připravil a do největších kr-
abic jim nachystal černočerné uhlí. Ty krabice zabalil do nejhezčích 
barevných papírů, které našel, a nachystal je tak, aby je čerti hned 
uviděli. Potom si lehl a dělal, že tvrdě spí. Za chvilku uslyšel šramot, 
tak pootevřel jedno oko a uviděl, jak obě krabice někam jdou. Jasně, že 
krabice nemohou chodit, ale byly tak veliké, že ty čerty za nimi nebylo 
vidět. Spokojeně se usmál a potom už opravdu tvrdě usnul. 

Mezitím Kleofáš a Mikuláš popadli ty krabice a upalovali s nimi do 
pekla a zastavili se, až když se za nimi zavřela pekelná brána.

Potichu šli přes celé peklo, aby si je označili a aby si je dali pod 
nazdobené vánoční vidle, které mají místo vánoční jedličky, protože 
takový dřevěný stromeček by jim tam hned shořel. Když to všechno 
udělali a nikdo je u toho nechytil, společně se potichu zasmáli a šli spát, 
protože věděli, že druhý den bude ten nejhezčí v jejich životě. Dostanou 
stejné dárky jako děti v normálním světě a to se ještě žádnému čertovi 
nestalo. 

A nastal Štědrý pekelný večer. Všichni čertíci po otevření dárků 
dělali: „Óó“ a „Jé“ a někteří čertíci se dokonce hádali a strkali, kdo 
má černější uhlí, ale Kleofáš s Mikulášem se usmívali pod fousy, protože 
věděli, že jejich dárky jim budou všichni závidět. Konečně se dostali 
na řadu. Každý si vzal krabici se svým jménem a s úsměvem ji začali 
rozbalovat a u toho říkali nahlas: „Já určitě letos nedostanu žádné 
uhlí, to bude něco jiného v takové velké krabici!“ A najednou se přes 
celé peklo ozval strašlivý křik a pláč! To Kleofáš s Mikulášem rozbalili 
své krabice a našli úplně stejné uhlí jako ostatní čertíci! „Podvod!“, 
křičeli. „Zrada!“ Ale už nemohli nic dělat. A ten křik slyšel až nahoře 
Ježíšek a u toho se usmíval. Protože, milé děti, Ježíšek vidí všechno 
a každému dává dárky, jaké si zaslouží. Tak buďte hodné a třeba se vám 
také pod stromečkem splní vaše přání.

Na základě novely zákona 
o občanských průkazech budou 
nové typy občanských průka-
zů se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým 
čipem od 1. ledna 2012 vydávat 
pouze obecní úřady obcí s rozší-
řenou působností, tj. v Ostravě 
Magistrát města Ostravy. 

Dosud mohli občané požádat 
o vydání průkazu na všech úřa-
dech, které mají matriku, tedy i na 
Úřadu městského obvodu Mari-
ánské Hory a Hulváky. Žádosti 
o vydání stávajícího typu občan-
ského průkazu náš úřad přijímal 
pouze do 30. listopadu 2011. Po 
tomto termínu musejí občané své 
žádosti podávat v budově Magis-
trátu města Ostravy, ul. Gorkého 
2 v Ostravě (naproti hotelovému 
domu Jindřich). 

Magistrát města Ostravy  přijí-
mal žádosti o vydání stávajícího 
typu občanského průkazu pouze 
do 14. prosince 2011. V době od 
15. prosince 2011 do 30. prosince 
2011 lze bez správního poplatku 
vydat pouze občanský průkaz 
typu „Blesk“, který je platný 

1 měsíc a je nutné o něj zažádat 
na Magistrátě města Ostravy na 
ul. Gorkého (klasické žádosti se 
v tomto termínu přijímat nebu-
dou z důvodu zavádění nového 
systému elektronických občan-
ských průkazů). 

Od 1. ledna 2012 se žádost 
o nový občanský průkaz bude 
vyřizovat pouze na magistrá-
tě. Při podání žádosti se pořídí 
digitalizovaná podoba občana, 
nebude již nutné mít s sebou 
fotografi i; součástí zpracování 
žádosti bude i nadále vlastnoruč-
ní podpis občana určený k další-
mu digitálnímu zpracování.

Dosavadní občanské průka-
zy zůstávají v platnosti po dobu 
v nich uvedenou. 

ÚMOb Mariánské Hory a Hul-
váky bude od 1. ledna 2011 
zajišťovat pouze tuto agendu:

a) ohlášení ztráty, zcizení, 
poškození nebo zničení občan-
ského průkazu

b) zadržení neplatného občan-
ského průkazu

c) odevzdání občanského prů-
kazu z důvodu, že občan pozbyl 

občanství nebo ukončil trvalý 
pobyt na území České republiky 
anebo požádal o jeho úschovu při 
dlouhodobém pobytu v zahraničí 
nebo bylo prokázáno, že mu byl 
občanský průkaz vydán neopráv-
něne anebo občanský průkaz 
pozbyl platnosti

d) odevzdání občanského prů-
kazu opatrovníkem nebo jiným 
zákonným zástupcem, který byl 
rozhodnutím soudu zbaven způ-
sobilosti k právním úkonům

e) odevzdání občanského prů-
kazu nalezeného, po zemřelém 
nebo prohlášeném za mrtvého

f) vydávání potvrzení o změ-
ně údajů zapisovaných do občan-
ského průkazu.

Vzhledem k výše uvedenému 
žádáme všechny občany, kteří 
si požádali o vydání stávající-
ho občanského průkazu, aby 
si jej vyzvedli na ÚMOb Ma-
riánské Hory a Hulváky v kanc.
č. 1 nejpozději do 28. prosince 
2011.

 Hana Flodrová,
 odbor HSaVv

Občanské průkazy – upozornění

Jak čerti slavili Vánoce
David V., ZŠ Mitušova, deset let

Touto cestou děkujeme všem 
ředitelkám a pedagogům našich 
příspěvkových organizací, kte-
rá svou pedagogickou prací a 
manažerským přístupem zvládají 
chod svých škol. Svým sociál-
ním přístupem a zkušenostmi jsou 
tak příkladem pro naše nejbližší. 
Neváhají zapojit děti do různo-
rodých aktivit, kterými prezen-
tují třídu, školu, městský obvod, 
a kterými získávají své životní 
zkušenosti.

Zároveň přejeme mnoho pra-
covních i osobních úspěchů v roce 
nadcházejícím. 

Klid a pohoda ať Vás provází 
časem vánočním i rokem příštím.

Ing. arch. Liana Janáčková,
 starostka
Bc. Iveta Chmelíková
Hrabalová, 
fi n. odbor, agenda školství

Poděkování

A zase se to stalo! Jdu s pejskem na 
procházku. A protože nemám rád papí-
rové pytlíky, které jsou k dispozici 
u košů na psí exkrementy zdarma, beru si 
s sebou v kapse igelitový sáček. Ty papí-
rové jsou určitě taky kvalitní a mají svůj 
smysl, ale nějak jsem se s nimi stále nena-
učil zacházet a při uklízení po Greyovi, 
jak se náš Skotský teriér jmenuje, vždy 
vypadám jako malé dítě, které si hraje 
v trávě s autíčkem a nedaří se mu zaparko-
vat do garáže. Takže proto „igeliťák“.

Proč to ale píšu - igelitový sáček je pro 
mne pohodlnější, chytnu, co musím, vyho-
dím to do koše a nezdržuji se. Vlastně ať 
už jsem kdekoliv, třeba i bez psa, když 
si prohledám kapsy, tak pokaždé nějaký 
igelitový sáček najdu. Nosím je tak nějak 
bezmyšlenkovitě pro jistotu. 

Tentokrát jsem jej využil. Venku už 
se setmělo, je sychravo, ani psa by do té 
zimy a šera člověk nevyhnal. A to černé 
chlupaté stvoření vykonává svou potřebu 
a já s připraveným sáčkem v ruce po něm 
uklízím. Udělám z chodníku dva kroky na 
trávu, pak dva kroky zpět a igelitový sáček 
i s jeho obsahem vyhazuji do koše. Hodný 
pejsek!

Vracíme se z krátké procházky oba 
promrzlí a ejhle, nejsme sami. Společně s 
námi se domů na podrážce mé boty vrací 
ještě něco. Smrdí to a nechce se pustit. To 
je tak, když člověk po svém psovi uklízí, 
pomyslím si. Už se to prostě stalo zase. 
Stoupnul jsem do trávy, abych uklidil 
hovínko po svém pejskovi, a přitom jsem 
sám do jiného šlápnul. Někdo přede mnou 
se stejně jako já nezachoval.

Nechám to „naše“ příště taky ležet v trá-
vě? A kdyby to tak udělal každý, jak by to 
asi kolem nás vypadalo? Někteří pejskaři 
by zkrátka zasloužili!

PS: Až uvidíte, že nějaký pejskař po 
svém čtyřnohém mazlíkovi neuklízí, 
nebojte se ho upozornit. Nebo si všimněte, 
ve kterém domě bydlí, a zavolejte měst-
skou policii, která za podobné přestupky 
může nepořádnému spoluobčanovi udělit 
pokutu. Není to žalování, ani zbytečná 
přecitlivělost. Přece nebudeme chodit v ... 
hovnech!
 Bc. Patrik Hujdus,
 zastupitel a radní

PS. I po malých pejscích malá hovínka 
smrdí a musí se uklízet. Myslete na to. 

 Vaše Liana.

Někteří pejskaři by zasloužili!
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V souvislosti s plánovanými 
změnami schválila Poslanecká 
sněmovna ČR řadu zákonů, které 
jsou široké veřejnosti známy pod 
pojmem „sociální reforma“. 

Změny se týkají těchto oblastí:
l systému administrace a dis-

tribuce dávek sociální ochrany 
l oblasti péče o zdravotně 

postižené osoby 
l oblasti zabezpečení osob 

v hmotné nouzi 
l oblasti zaměstnanosti a zvý-

šení kontrolní činnosti při výkonu 
nelegální práce 

V současnosti jsou dávky vy-
pláceny prostřednictvím tří růz-
ných úřadů a různými platebními 
způsoby - hotovostně, poštovní 
poukázkou, převodem na účet 
a prostřednictvím poukázek. 

Rozhodování, výplata a admi-
nistrace nepojistných dávek (dáv-
ky hmotné nouze, příspěvek při 
péči atd.) bude k datu 1. ledna 
2012 prováděno jediným orgá-
nem, kterým bude Úřad práce ČR. 
Výplata dávek bude prováděna 
prostřednictvím karty sociálních 
systémů, a to převodem na plateb-
ní účet určený žadatelem, v hoto-
vosti, využitím platební funkce 
karty, prostřednictvím poukázky 
na hmotnou pomoc v zařízení 
poskytujícím sociální služby, pro-
střednictvím poukázky opravňu-
jící k nákupu zboží ve stanovené 
hodnotě nebo poukázky na přímý 
odběr zboží ve stanovené hod-
notě nebo přímou úhradou čás-
tek, k jejichž úhradě je příjemce 
nebo osoba společně posuzovaná 
v hmotné nouzi zavázána.

Kartu sociálních systémů tedy 
bude vydávat Úřad práce ČR. 
Karta bude vyráběna v souladu 
s mezinárodně uznávanými před-
pisy, které se vztahují na bankovní 
karty. Bude tedy obsahovat běžné 
ochranné prvky.

Jakou funkci bude
Karta plnit?
l Karta sociálních systémů 

bude mít tři funkce: identifi kační, 
autorizační a dobrovolnou plateb-
ní. 
l Sloužit bude zejména k iden-

tifi kaci na úřadě. U osob se zdra-
votním postižením bude plnit 
funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P 
se všemi jejími výhodami. V tom-
to případě dochází pouze k nahra-
zení papírové průkazky za plasti-
kovou. 
l Autorizační funkce umožní 

z domova realizovat činnosti spo-
jené s veřejnou správou. Příjemce 
bude mít prostřednictvím interne-
tu přehled o čerpaných sociálních 
dávkách.

 
Pro koho je Karta
určena?
l Kartu dostanou ti, kteří čer-

pají sociální a zdravotní dávky 
s tím, že platební funkce nebude 
povinná. 
l Povinnost platit kartou soci-

álních systémů bude vyžadována 
u osob, které čerpají dávky pomo-
ci v hmotné nouzi, a současně 
u nich existuje riziko zneužití. 
l V současnosti existuje roz-

manitý systém sociálních pouká-
zek (některým příjemcům pomoci 
v hmotné nouzi je dávka vypláce-
na v poukázkách namísto peněz). 
Tyto způsoby výplaty budou sjed-
noceny do Karty sociálních systé-
mů. 
l Příjemci dávek, kteří již 

v současnosti disponují bankov-
ním účtem a jednotlivé sociální 
dávky jsou jim převáděny bezho-
tovostně, nebudou muset využívat 
platební funkce Karty sociálního 
systému. Za podmínky, že nečer-
pají dávky pomoci v hmotné nou-
zi a zároveň u nich nehrozí riziko 
zneužití této dávky. 
Čerpání rodičovského pří-

spěvku upravuje novela zákona 
o státní sociální podpoře. Od ledna 
2012 budou mít rodiče větší vol-
nost při čerpání a budou moci roz-
hodovat pružněji než dříve o jeho 
délce a výši. Systém je jednodušší 
a vstřícnější k potřebám rodin 
s malými dětmi. Rodičovský pří-
spěvek rodiče získají i tehdy, když 
dítě starší než dva roky umístí 
do školky. Tato doba přitom není 
nijak omezena. Cílem je, aby se 
mohli rodiče snadněji vracet na trh 
práce a zvýšily se tak jejich šance 
na další budování pracovní karié-
ry. U dětí mladších než dva roky 
se zavádí jednotné konto 46 hodin 
měsíčně jako doba, po kterou je 
možné umístit dítě v zařízení pro 
děti, aniž by rodič ztratil nárok na 
příspěvek.

Od ledna 2012 lze pružně volit 
délku pobírání rodičovského pří-
spěvku a jeho výši podle aktuální 
sociální situace rodiny. Celkem 
mohou vyčerpat až 220 000 Kč, 
nejdéle však do 4 let věku dítěte. 
Výši příspěvku je možné měnit 
jednou za 3 měsíce. Výše pří-
spěvku je limitována výší peněžité 
pomoci v mateřství (PPM) – tedy 
70 procenty 30 násobku denního 
vyměřovacího základu, nejvýše 
však činí 11 500 Kč za měsíc.

Pokud rodiči vznikl nárok 
na rodičovský příspěvek před 
1. lednem 2012:
l může se rozhodnout, jest-

li bude čerpat příspěvek postaru 
nebo podle nové úpravy 
l možnost výběru délky čer-

pání rodičovského příspěvku je 
zachována i při plynulém navázá-
ní rodičovské dovolené s dalším 
potomkem.

Oblast trhu práce upravuje 
novela zákona o zaměstnanosti, 
která od 1. 1. 2012 přináší nové 
možnosti rekvalifi kace, mění 
nástroje aktivní politiky zaměst-
nanosti. Spolupráce Úřadu práce 
ČR s agenturami práce umožňuje 
zprostředkovat nezaměstnaným 
práci rychleji a efektivněji.

Od ledna 2012 se mění podmín-
ky pro vznik nároku na podporu 
v nezaměstnanosti. Změna spo-
čívá v úpravě délky rozhodného 
období, ve kterém je nutné získat 
alespoň 12 měsíců doby důcho-
dového pojištění, ze tří let na dva 
roky.

Nárok na podporu tedy bude 
mít:
l občan s bydlištěm na úze-

mí ČR, který v posledních dvou 
letech před zařazením do eviden-

ce uchazečů o zaměstnání získal 
alespoň 12 měsíců důchodového 
pojištění 

· potřebnou dobu pojištění je 
možné získat i prostřednictvím 
tzv. náhradních dob, což je třeba 
doba pobírání invalidního důcho-
du pro invaliditu třetího stupně, 
péče o dítě do čtyř let, doba výko-
nu veřejné služby či dlouhodobé 
dobrovolnické služby.

Od 1. 1. 2012 se mění i podmín-
ky pro vstup do evidence uchazečů 
o zaměstnání na Úřadu práce ČR.
l Pokud úřad práce zprostřed-

kuje člověku vhodné zaměstná-
ní, ale on jej ukončí bez vážného 
důvodu sám nebo dohodou se 
zaměstnavatelem, bude moci být 
evidován na úřadu práce až po 
uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku 
tohoto zaměstnání. 
l Stejně tak bude moci být 

evidován na úřadu práce až po 
uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku 
tohoto zaměstnání zaměstnanec, 
jemuž úřad práce zprostředkuje 
vhodné zaměstnání, ale zaměst-
navatel s ním ukončí pracovní 
poměr z důvodu hrubého poru-
šení pracovních povinností. 

Výše podpory v nezaměstna-
nosti činí při výpočtu z průměr-
ného měsíčního čistého výdělku 
z posledního ukončeného zaměst-
nání nebo z posledního vyměřova-
cího základu v rozhodném období 
přepočteného na jeden měsíc:
l první dva měsíce – 65 % 
l další dva měsíce – 50 % 
l po zbývající podpůrčí dobu 

– 45 % 
Délka pobírání podpory v neza-

městnanosti:
l do 50 let věku uchazeče 

o zaměstnání - 5 měsíců 
l od 50 do 55 let - 8 měsíců 
l více než 55 let - 11 měsíců 
Uchazeč, jenž ukončí zaměstná-

ní bez vážného důvodu sám nebo 
dohodou se zaměstnavatelem:
l podpora se snižuje na 45 

procent průměrného měsíčního 
čistého výdělku nebo vyměřova-
cího základu po celou podpůrčí 
dobu

 
Odstupné

Podpora nebude poskytována 
tomu uchazeči o zaměstnání, kte-
rému náleží zákonné odstupné, 
odbytné nebo odchodné - podpůr-
čí doba pro poskytování podpory 
se v těchto případech nekrátí, pou-
ze se posune její počátek o dobu, 
po kterou uchazeči o zaměstnání 
přísluší zákonné odstupné, odbyt-
né nebo odchodné.

Pokud zaměstnavatel má zá-
konnou povinnost vyplatit zaměst-
nanci odstupné, ale neučiní tak, 
vyplatí uchazeči o zaměstnání 
kompenzaci ve výši 65 procent 
odstupného Úřad práce a poté ji 
bude vymáhat po zaměstnavateli.

Postih práce na černo
Zpřísňuje se postih za výkon 

nelegální práce, maximální část-
ka pokuty se zvyšuje z 10 000 Kč 
na 100 000 Kč. Pořádkovou poku-
tu až do výše 10 000 Kč je mož-
né uložit člověku, jenž se zdržuje 
na pracovišti kontrolované osoby 

a vykonává pro ni práci, za to, že 
odmítne osvědčit svou totožnost 
a prokázat legálnost pracovně-
právního vztahu. Opatření má 
působit preventivně v oblasti 
nelegální práce. Defi nice nele-
gální práce je nově upravena tak, 
aby bylo její prokazování snazší 
a jednoznačné. Zabrání se tím 
úniku fi nančních prostředků 
v oblasti pojistného a daní. Jako 
opatření k potírání nelegální prá-
ce se zvyšuje maximální částka 
pokuty za umožnění výkonu 
nelegální práce z 5 milionů Kč 
na 10 milionů Kč. Minimální 
výše pokuty činí 250 000 Kč.

Czech POINT - DONEZ
MPSV spolu s Úřadem práce 

ČR realizuje projekt Docház-
ka nezaměstnaných – DONEZ, 
jehož cílem je ztížit podmínky 
nelegálního zaměstnávání fi rmám 
i nezaměstnaným evidovaným na 
Úřadu práce. Vytipovaní uchazeči 
o zaměstnání docházejí v určený 
čas v běžné pracovní době na kon-
taktní místo Czech POINT, kde 
obdrží nabídku volných pracov-
ních pozic.

Veřejná služba
Pro uchazeče o zaměstnání, 

kteří jsou vedeni v evidenci nepře-
tržitě déle než 2 měsíce, se od 
1. 1. 2012 zavádí nabídka veřejné 
služby v rozsahu až 20 hodin týd-
ně. Jestliže uchazeč bez vážného 
důvodu odmítne nabídku, bude 
vyřazen z evidence uchazečů 
o zaměstnání. Při organizování 
veřejné služby se posiluje spolu-
práce mezi krajskými pobočkami 
ÚP ČR a obcemi. Veřejná služba 
neznamená jen úklid veřejných 
prostranství a komunikací, ale tře-
ba i práci v nemocnicích a jiných 
veřejných budovách, ve škol-
ství, v oblasti životního prostředí 
a ochrany zvířat, v sociální, chari-
tativní, sportovní oblasti apod.

V rámci sociální reformy dochá-
zí od ledna 2012 k některým změ-
nám v oblasti péče o osoby zdra-
votně postižené. Zásadní změna se 
týká jednotlivých dávek, vznikly 

pouze dvě dávky – PŘÍSPĚVEK 
NA MOBILITU A PŘÍSPĚVEK 
NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU. 
Jejich výplata byla zajištěna na 
jednom místě, a to v rámci Úřa-
du práce ČR. 

Dochází také ke sjednocení 
institutu chráněné pracovní 
dílny s institutem chráněné-
ho pracovního místa, což od 
1. 1. 2012 vede ke sloučení dvou 
téměř shodných nástrojů podpory 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Také dochází ke změ-
nám ve způsobu posuzování nepří-
znivého zdravotního stavu, a to 
při stanovení stupně závislosti pro 
účely přiznání příspěvku na péči. 
NOVĚ posudkoví lékaři popisují 
jen 10 ucelených oblastí každo-
denního života člověka namísto 
36 úkonů ve 129 dílčích činnos-
tech. Pro zdravotně postižené to 
znamená mnohem objektivnější 
a spravedlivější posuzování jejich 
zdravotního stavu. Od 1. 1. 2012 
bude navýšen příspěvek na péči 
u osob mladší 18 let ve II. stupni 
závislosti z 5 000 Kč na 6 000 Kč 
a zavádí se institut ASISTENT 
SOCIÁLNÍ PÉČE, kterým může 
být zdravotně způsobilá osoba 
starší 18 let a jedná se o osobu 
jinou než blízkou, která pečuje 
o zdravotně znevýhodněnou oso-
bu v případech, kdy v daném mís-
tě se například nenachází žádný 
registrovaný poskytovatel sociál-
ních služeb anebo tato osoba nemá 
žádnou jinou možnost v zajištění 
individuální péče.

Ministerstvo práce a soci-
álních věcí spustilo nový web 
nazvaný Sociální reforma – změ-
ny 2012, kde lze najít informace 
o všech důležitých změnách. 
Přehledný web najdete na http://
socialnireforma.mpsv.cz.

Závěrem bych chtěla upozor-
nit, že od 1. 1. 2012 nelze žádat 
o dávky v hmotné nouzi na 
našem úřadu. Občané se budou 
obracet na Úřad práce ČR, kon-
taktní pracoviště Ostrava, na 
ulici Husova 7.

 Jana Šebestová, 
 vedoucí oddělení
 hmotné nouze

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka 
v Ostravě, ul. Husova 7, Moravská Ostrava

Dopravní spojení
zastávka Důl Jindřich – tramvajové linky: 1, 2, 4, 8, 12, 14

přímé linky z Mariánských Hor: 4, 8, 12
zastávka Husův sad – autobus: 38
trolejbusy: 102, 103, 104, 105, 108

přímé linky z Mariánských Hor: 102, 108

NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO PRO DÁVKY HMOTNÉ NOUZE

Sociální reforma
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Hledá se nejsympatičtější pes našeho obvodu
Radní městského obvodu Ma-

riánské Hory a Hulváky vyhla-
šují soutěž MISS PES. Jedná se 
o fotografi ckou soutěž pro psy 
a jejich páníčky, ve které společ-
ně vybereme největšího „sympa-
ťáka“ našeho obvodu. Zúčastnit 
se jí může každý pejsek, který je 
evidovaný v Mariánských Horách 
a Hulvákách, a za něhož jeho 
majitel řádně hradí patřičné 
poplatky. Nezáleží na rase, veli-
kosti a pohlaví. Soutěž je pro psy 
i fenky, věk soutěžících není sta-
noven a zapojit se může domácí 
mazlík, gaučový povaleč, bojov-
ník i hlídač. Vítěz soutěže MISS 
PES získá granule na rok zdarma 
a pro pejsky a jejich páníčky jsou 
připraveny i další zajímavé ceny. 

Soutěže se zúčastníte tak, že 
pošlete fotografi i svého pejska 
na emailovou adresu soutez@
misspes.cz. Fotografi e je možné 
posílat od této chvíle až do 29. 
února 2012. Vítěze soutěže MISS 
PES vyhlásíme 31. března 2012. 

Více informací a podrobnosti 
o soutěži najdete na webových 
stránkách www.misspes.cz, kde 
postupně budeme zveřejňovat 
i fotografi e jednotlivých soutěží-
cích.

Když jsme o soutěži pro pejsky 
diskutovali na jednání Rady měst-
ského obvodu s kolegy, všichni 
radní vzali do rukou své mobilní 
telefony a vzájemně jsme si uká-
zali fotky našich pejsků. Věřím 
proto, že každý pejskař, který si 

přečte tento článek, případně se 
o soutěži MISS PES dozví jiným 
způsobem, se se svým čtyřnohým 
kamarádem zapojí.

A ještě malá statistika na závěr 
- v městském obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky je nahlášených 
celkem 913 psů, z toho 217 křížen-
ců. Mezi nejoblíbenější plemena 
patří Yorkšírští teriéři, kterých je 
116, ale také zde máme 90 Lab-
radorů, 90 Retrívrů, 59 Jezevčíků, 
54 Německých ovčáků, dále evi-
dujeme Pudlíky, Bišonky, Vestíky, 
Francouzské buldočky, Čivavy 
a další plemena. Největší počet 
psů, celkem 69, je evidován na 
ulici Gen. Hrušky, 55 psů na uli-
ci Korunní, 45 na Zelené, 40 na 
Vršovců, 37 na Přemyslovců, 34 
na Fr. Šrámka a kolem dvacítky 
psů bydlí na ulicích Gen. Janka, 
Novoveská, Výstavní a 28. října 
(údaje platné ke dni 20. 11. 2011).

Těšíme se na fotografi e vašich 
pejsků!

 Bc. Patrik Hujdus,
 zastupitel a radní

Od pondělí 21. 11. 2011 do pátku 25. 11. 2011 
připomínal blížící se advent malý předvánoční 
jarmark ve vstupní hale ostravské Múzické školy 
na ulici Nivnické v Ostravě-Mariánských Horách. 
Svoje výrobky nabízeli ke koupi přátelé a příznivci 
školy, její žáci a učitelé. Nabídka byla pestrá - od 
pletených hraček, ponožek, háčkovaných čapek až 
po typické vánoční perníčky a svícínky. Zájemci 
ocenili marcipánové andělíčky, ale i perfektně vy-
pracované, šité vánoční ozdoby či jemnou krásu 
paličkovaných krajek.

Jarmark pořádalo občanské sdružení Noema, 
které spojuje rodiče a přátele Múzické školy 
a jehož základním cílem je podpora této školy 
a jejích žáků.

Múzická škola vznikla jako jedinečný projekt 
Mgr. Miloslavy Soukupové v roce 1991 (současné 
ředitelky Lidové konzervatoře Ostrava a Múzické 
školy). Od začátku poskytuje obyvatelům města se 
zdravotním postižením stejnou možnost rozvíjet 
umělecké a tvůrčí schopnosti jako dětem a mladým 
lidem bez handicapu. Dnes má škola 360 žáků, 
o které se stará více než 30 pedagogů, terapeutů 
a dalších externích spolupracovníků. Úspěšně 
reprezentuje Ostravu doma i v zahraničí, v praxi 
soustavně dokazuje, jak je umělecká a tvůrčí 
činnost pro život handicapovaných dětí důležitá.

 Dana Havlenová

Předvánoční jarmark v Múzické škole

Koncerty základní umělecké školy E. Marhuly
K letošnímu Mikuláši jsme se 

rozhodli nadělit příjemný pro-
žitek z hudby. Koncert souborů 
a vystoupení našich nejmenších 
žáčků se konal v úterý 6. prosince 
2011 v 17.00 v modlitebně Církve 
Bratrské.

Zároveň ve stejnou dobu, tedy 
6. prosince 2011 v 17.00, vystou-
pil v kostele Panny Marie Králov-
ny v Mariánských Horách Ostrav-
ský dětský sbor se svým sbor-

mistrem Milanem Chromíkem na 
koncertě nazvaném Děti dětem. 
Na koncertě vystoupil společně 
s Bárou Basikovou. 

Milí rodiče a vážení přátelé naší 
školy, přijměte prosím naše srdeč-
né pozvání na krásné pastorely, 
úpravy lidových písní a vánoční 
koledy, které si můžete vychutnat 
na tradičním Vánočním koncer-
tě všech oddělení Ostravského 
dětského sboru. Koncert bude 

v neděli 18. 12. 2011 v 17.00 
v Domě kultury města Ostravy. 

Novoroční učitelský koncert 
se rovněž stává tradicí. V úterý 3. 
ledna 2012 v 18.00 hodin vystou-
pí naši učitelé v kostele Panny 
Marie Královny v Mariánských 
Horách. 

Srdečně zveme na oba koncer-
ty!

 Jana Davidová

Svícen s motivem kočičky vytvořila nevidomá žáky-
ně Múzické školy Adéla Gregorová

Kouzelné vánoční drobnosti vytvořili přátelé, 
pedagogové a žáci Múzické školy a členky občan-
ského sdružení Noema.

SBÍRKA FOTOGRAFICKÝCH PŘÍSTROJŮ – Víte, že na radnici Mariánských Hor 
v 1. patře je vitrína se sbírkou fotografi ckých přístrojů? I vy ji můžete obohatit. Váš foťák 
nemusí skončit v popelnici. Děkujeme.  (JJ)

Jaromír Nohavica, mariánskohorský občan, se 12. listopadu 
2011 stal nositelem hudební ceny Premio Tenco, jako první z čes-
kých písničkářů. Cenu každoročně udělovanou v rámci Festivalu 
autorských písní převzal ve vyprodaném Teatro Ariston v italském 
San Remu. Premio Tenco představuje významné ocenění. Uděluje 
se autorům za celoživotní dílo již od roku 1974. Jarek se tak zařa-
dil mezi interprety zvučných jmen, k nimž patří například Jacques 
Brel, Donovan, Nick Cave, Bulat Okudžava nebo Leonard Cohen. 
V rámci italského festivalu vystoupil Jarek Nohavica i na samo-
statném recitálu. Většinu jeho textů mělo publikum možnost sledo-
vat na monitorech v překladu. Víte, kterou písničku zazpíval jako 
první? No přece: OSTRAVO. Zaslouženě bodoval. Moc Ti, Jarku, 
děkujeme za příkladnou reprezentaci a gratulujeme – my z Ma-
riánských Hor a Hulvák.

 Ing. Jiří Jezerský, místostarosta

Gratulace

Celá budova MŠ Zelená byla 
třináctého října vyzdobena dráč-
ky a všichni se těšili na společné 
pouštění draků. Někteří rodiče 
během víkendu dráky vyráběli, 
jiní je koupili.
Čtvrteční počasí si s námi hrálo, 

ještě po obědě padaly kroupy, ale 
„DRAKIÁDA“ zrušena nebyla. 
O půl čtvrté svítilo sluníčko a po-
fukoval vítr. Vyrazili jsme za zvu-

ků zvonce na kopec do lesoparku. 
Draci létali, dětem zářily oči štěs-
tím.

Pro děti byly připraveny medai-
le v podobě dráčků a také sladká 
odměna.

Děkujeme všem rodičům, pra-
rodičům, kolektivu MŠ. 

BYLO TO HEZKÉ SPOLEČ-
NÉ ODPOLEDNE!

 Kolektiv MŠ Zelená 73 A

Bylo to napínavé

Ilustrační foto, 
zdroj: http://wallpaper.wallpedia.org
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Od 9. do 11. prosince 2011 hostila ost-
ravská ČEZ Aréna kouzelný pohádkový 
muzikál na ledě POPELKA. V roli Popel-
čina tatínka se představil známý ostravský 
herec a moderátor Pavel Handl, který žije 
v našem městském obvodu. A tak jsme 
jej ještě před uvedením tohoto muzikálu 
v Ostravě vyzpovídali.
n Muzikál POPELKA není Vaším 

prvním muzikálem na ledě, ve kterém 
hrajete. Kolikátým je?

Je to v pořadí už třetí takovýto pro-
jekt, jehož autorem a režisérem je ostrav-
ský rodák Jindřich Šimek, který dlouhá 
léta působil jako sólista baletu v NDMS 
v Ostravě a kterého si velice vážím.
n Které byly ty předešlé?
V roce 1998 mi nabídl roli Ženicha 

v pohádkovém muzikálu MRAZÍK, kte-
rý jsme hráli tři roky. Poté jsem hrál role 
Kapuleta a Vévody v romantickém muzi-
kálu ROMEO a JULIE, s kterým jsme 
slavili úspěchy i ve švýcarském Davosu, 
německém Hannoveru a dalších městech. 
A nyní mne obsadil do role Popelčina tatín-
ka v kouzelném muzikálu POPELKA.

n Takže bruslíte?
V žádném případě. Led patří vynikajícím 

krasobruslařům z Ruska, Ukrajiny, Polska, 
Slovenska, Chorvatska a také pochopitel-
ně našim. My herci hrajeme „na suchu“, 
na velké otáčivé scéně, která je postave-
na na ledové ploše. Z herců na bruslích 
můžete vidět jen Danu Morávkovou nebo 
Leonu Machálkovou či Hanu Buštíkovou, 
které se střídají v roli Královny.
n Kdo ještě hraje v tomto muziká-

lu?
Všechny role jsou alternovány. Kouzel-

ného čaroděje hrají Jirka Korn, Pepa Vojtek 
nebo Martin Pošta. Krále Vlastík Harapes 
a Milan Drobný. V roli komořího se střída-
jí Martin Dejdar, Dalibor Gondík a Václav 
Kopta, který je také autorem nádherných 
písňových textů. Pak je tam samozřejmě 
macecha. Tu hrají střídavě Hanka Kříž-
ková a Renata Podlipská. Já hraji již zmí-
něného tatínka a v této roli mne alternuje 
Ruda Kubík. Našimi nevlastními dcerami 
jsou Sabinka Laurinová, Adéla Gondíková 
a také Magda Malá.
n A co Popelka a princ?

Tak to už jsou krasobruslařské role, ve 
kterých se střídají chorvatsko-ruský pár 
Jelena Jovanovič a Konstantin Gavrin 
s německo-českým párem Anette Dytrt 
a David Vincour. Všichni jsou vynikající, 
stejně jako dalších třicet krasobruslařů 
vystupujících v celé řadě rolí.
n Takže stojí za to Popelku vidět?
No určitě. Je to opravdu nádherná podí-

vaná s překrásnou hudbou Petra Maláska. 
A to nemluvím o scéně, úžasných kos-
týmech a spoustě fantastických kouzel-
ných efektů, které doslova šokují diváky 
a vyvolávají v nich bouře nadšení. A je 
tomu tak ve všech městech, kam jsme 
už s Popelkou zavítali. Hráli jsme v Pra-
ze, kam se ještě koncem měsíce budeme 
vracet, v Pardubicích, Ústí nad Labem, 
Liberci, Karlových Varech, Plzni, Znoj-
mě, Brně, kde jsme odehráli šest naprosto 
vyprodaných představení v hale Rondo. 
O Vánocích nás čeká ještě Hradec Králové 
a po novém roce se vydáme s Popelkou už 
do zahraničí.

Děkujeme za rozhovor a na shledanou 
na Popelce. (red)

Tatínek Popelky je z Mariánských Hor

Pavel Handl s Adélou Gondíkovou, která 
hraje jednu z jeho nevlastních dcer.

Tři králové budou koledovat v Ostravě
Charita Ostrava se pravidel-

ně zúčastňuje celorepublikové 
Tříkrálové sbírky, kterou na 
pomoc lidem v nouzi pořádá 
Charita Česká republika. Tříkrá-
lová sbírka 2012 bude v rámci 
Ostravy a okolí probíhat ve 
dnech 1. – 14. ledna 2012. Cha-
rita Ostrava se této tradiční veřej-
né sbírky zúčastní ve spolupráci s 
partnerskou Charitou sv. Alexan-
dra. Z fi nančních příspěvků dárců 
budou v roce 2012 podpořeny 
tyto projekty:

Plánované využití výtěžku 
sbírky – Charita Ostrava:

1. Podpora osob bez přístře-
ší v charitním domě sv. Bene-
dikta Labre – provozní náklady 
a rekonstrukce střechy

2. Podpora matek s dětmi 
v charitním azylovém domě sv. 
Zdislavy – rekonstrukce vstupní 
brány

3. Podpora lidí v závěrečném 
stádiu života – provozní náklady 
Mobilní hospicové jednotky

4. Podpora uživatelů služeb 

Poradny Charity Ostrava - pro-
vozní náklady

5. Podpora seniorů – provoz-
ní náklady Charitní pečovatelské 
služby - střediska Tereza

6. Podpora seniorů - provozní 
náklady Charitní pečovatelské 
služby - střediska Klára

7. Přímá humanitární pomoc 
uživatelům poskytovaných so-
ciálních služeb Charity Ostrava 

8. Podpora osob bez přístřeší 
v azylovém domě blahoslavené 
Matky Terezy – nákup vybavení 
(Nový Jičín)

9. Přímá pomoc osobám a ro-
dinám ohroženým sociálním vy-
loučením (Nový Jičín)

Plánované využití výtěžku 
sbírky – Charita sv. Alexan-
dra:

1. Rozvoj chráněných dílen 
2. Humanitární aktivity 
3. Rozvoj chráněného bydlení 

a podpora sociálních služeb
Hledáme různé fi nanční a ji-

né možnosti, jak uskutečňovat 
naše projekty na pomoc lidem 
v obtížných životních situacích. 

Obracíme se proto na Vás, vážení 
občané, s žádostí o pomoc při 
této celostátní sbírkové akci, 
pořádané na pomoc těm, kteří 
to nejvíce potřebují. Z důvodu 
předpokladu snižování podpory 
pro sociální služby z veřejných 
zdrojů využijeme výnos Tříkrá-
lové sbírky 2012 především 
na úhradu provozních nákladů 
poskytovaných služeb. Všem, 
kteří se budou jakýmkoliv způso-
bem podílet na úspěšné realizaci 
Tříkrálové sbírky 2012, předem 
děkujeme!

Pořadatelem Tříkrálové sbírky 
2012 je Charita Česká republika 
se sídlem v Praze. Sbírka byla 
osvědčena Magistrátem hl. města 
Prahy podle ust. § 4 ods. 1 záko-
na č.117/2001 Sb. O veřejných 
sbírkách a o změně některých 
zákonů.

Při pořádání Tříkrálové sbírky 
Charity Ostrava jsou sbírkové 
pokladničky úředně zapečetěny 
i rozpečetěny Magistrátem města 
Ostravy, fi nanční výnos je vložen 
konto veřejné sbírky. Využití 
a vyúčtování fi nancí z Tříkrálové 

sbírky pro záměry Charity Ostra-
va jsou předkládány ke kont-
role Diecézní charitě ostravsko 
– opavské.

V Tříkrálové sbírce 2011, 
které se Charita Ostrava zúčast-
nila ve spolupráci s Charitou sv. 
Alexandra, bylo celkem vykole-
dováno 1 281 293,- Kč. Za tento 
výsledek patří poděkování dár-
cům, koledníkům i těm, kteří se 
na zdárném úspěchu Tříkrálové 
sbírky 2011 spolupodíleli – úřa-
dům veřejné správy a farním úřa-
dům.

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořen-

ského 17, 703 00 Ostrava-Vít-
kovice, tel./fax: 596 621 094, 
e-mail: ostrava@caritas.cz, www.
ostrava.caritas.cz, koordinátorka 
sbírky: Bc. Marie Janková

Charita sv. Alexandra, Hol-
vekova 651/28, 718 00 Ostrava-
Kunčičky, tel./fax: 596 237 831,  
e-mail: alexandr@charita.cz, 
www.charitasvalexandra.cz, 
koordinátor sbírky: Zdeněk 
Staněk

Od 19. 12. do 23. 12. 2011
od 8.00 do 18.00 hod.

Před kavárnou Amadeus
na Mariánském náměstí 
Ostrava-Mariánské Hory

(u tramvajové zastávky vedle KB)

Rybu vám na přání zabijeme
a vykucháme.

Prodej kaprů

Český rybářský svaz v Ostravě-
Mariánských Horách zve děti od 8 
let, které mají zájem o sportovní 
rybolov, do rybářského kroužku. 
Zde se naučíte poznávat ryby, 
způsoby rybolovu a rybářský řád.

Výuka je BEZPLATNÁ. Dětem 
zapůjčujeme po dobu kroužku 
rybářskou výstroj. Scházíme se 
každou středu od 16.00 do 17.30 
hodin v budově bývalého Junáku, 
na ulici Korunní, Ostrava-Marián-
ské Hory.

Máte-li zájem o bližší informa-
ce, volejte na telefonní čísla:

604 496 686 – p. Litvíková 
– vedoucí mládeže

723 163 684 – p. Roják – před-
seda místní organizace.

 ČRS MS Mar. Hory

Přidejte se k nám

Vánoční program v kostele Panny Marie Královny
Co znamenají Vánoce? Bůh 

otevírá dveře, které nás od něho 
oddělují. Přibouchli jsme si je 
vlastní vinou. A protože už nejsme 
schopni sami přijít k Bohu, přichá-
zí Bůh ve svém Synu k nám. Stá-
vá se člověkem, rodí se v chlévě 
jako bezmocné děťátko. Za podo-
bou dítěte Ježíše je velké tajem-
ství: Bůh chce být i mně docela 
blízko! Nikdo mne k jesličkám 
nenutí. Ale je zde místo i pro mne.
Přijměte pozvání ke společné-
mu prožití vánočních svátků do 
kostela Panny Marie Královny 
v Ostravě Mariánských Horách:

Sobota 24.12. 
15.30 hod. - „Otevírání betlé-

ma“ pro děti
22.00 hod. - půlnoční mše sv.
Neděle 25.12. Slavnost Naro-

zení Páně
7.00 a 10.00 hod. - mše sv.
14.00 až 18.00 hod. - kostel ote-

vřen k prohlídce betléma
Pondělí 26.12. Svátek sv. Ště-

pána
7.00 a 10.00 hod. - mše sv.
14.00 až 18.00 hod. - kostel ote-

vřen k prohlídce betléma
Pátek 30.12. Svátek Svaté 

Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

18.00 - mše sv. s obnovou 
manželských slibů

Sobota 31.12. poslední den 
roku

17.00 hod. - mše sv. na podě-
kování

Neděle 1.1. Slavnost Matky 
Boží, Panny Marie

7.00 a 10.00 hod. - mše sv.
Pátek 6.1. Slavnost Zjevení 

Páně
18.00 hod. - mše sv. s žehnáním 

vody, křídy a kadidla
V sobotu 7. ledna 2011 u Vašich 

dveří zazvoní koledníci Tříkrálo-
vé sbírky, kterou pořádá Charita 

České republiky. Vedoucí skupin-
ky koledníků bude mít průkazku 
plné moci se svým jménem, datem 
narození, adresou trvalého pobytu 
a číslem občanského průkazu.

Přeji Vám všem požehnané 
vánoční svátky.

 Vladimír Schmidt, farář
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KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Krásné vánoční svátky,
dny plné pohody,
smíchu a přátel,
veselé ukončení
letošního roku

a šťastný rok 2012

přeje redakce

V roce 2012 se konečně dočkáme opravy
komunikací „U Dvoru“

Několik let zpětně zaznamená-
vám různé dotazy občanů týkající 
se chátrajícího území ohraničené-
ho ulicemi U Dvoru, Šimáčkova 
a Strmá, zejména stavu přístupo-
vých komunikací. 

V této lokalitě byla v minulosti 
vybudována kolonie Dolu Ignát 
(později přejmenován na Důl Jan 
Šverma). V současné době toto 
území působí velmi nevábným 
vzhledem. Domy, které zde byly 
vybudovány na počátku minulého 
století, byly devastovány z velké 
části nepřizpůsobivými občany 
žijící v této lokalitě. Velká část 
těchto původních staveb byla již 
v součinnosti s Magistrátem měs-
ta Ostravy zdemolována. Většinu 
ploch této lokality tvoří neudržo-
vaná a velmi nekvalitní zeleň, 
původní a divoce rostoucí ovoc-
né stromy a děravé komunikace 
připomínající spíše „tankodrom“, 
než bezpečnou komunikaci, která 
slouží i občanům bydlících na síd-
lišti Fifejdy I.

Toto území, jehož okolí tvoří 
novější a větší bytové domy, je 
územním plánem města Ostra-
vy výlučně určeno pro bytovou 

výstavbu. Novou výstavbou by 
určitě došlo k podstatnému zvý-
šení úrovně bydlení i pro okolní 
zástavbu, včetně řešení současné 
nevyhovující dopravní obsluž-
nosti, zejména opravy povrchu 
stávajících komunikací, odstav-
ných stání pro osobní automobily 
a vybudování chodníku pro pěší.

Ve stávajících komunikacích 
jsou uloženy technicky nevyho-
vující vodovodní a kanalizační 
sítě v téměř havarijním stavu. Ne-
jsou známy ani hloubky uložení 
podzemních vedení. Vodovod-
ní potrubí je vedeno v různých 
dimenzích a rozdílných materiá-
lech. Stávající jednotná veřejná 
kanalizace slouží jak k odvádění 
splaškových vod, tak i k odvádě-
ní srážkových vod. Proto bylo na 
úrovni Magistrátu města Ostravy 
rozhodnuto o vybudování nových 
technicky vyhovujících vodovod-
ních a kanalizačních řádech.

V příštím roce dojde konečně 
k nápravě – opravě nevyhovují-
cích inženýrských sítí této loka-
lity. Komise investiční doporu-
čila zastupitelstvu města schválit 

v rozpočtu na rok 2012 částku 15 
miliónů korun, které budou urče-
ny na vybudování nového vodo-
vodního vedení a vybudování 
nové kanalizační sítě, splaškové 
a srážkové kanalizace. Splašková 
kanalizační síť bude napojena na 
Ústřední čistírnu odpadních vod 
v Ostravě-Přívoze, což přispěje 
i ke zlepšení životního prostředí.

Blíží se konec roku 2011 a ja-
ko tradičně každý rok se všich-
ni v tomto období připravujeme 
na krásné, milé a ničím nerušené 
prožití vánočních svátků. Věřím, 
milí spoluobčané Mariánských 
Hor a Hulvák, že Zastupitelstvo 
města Ostravy na svém prosinco-
vém zasedání schválí předložený 
návrh rozpočtu na rok 2012, jehož 
součástí bude i tato pro náš měst-
ský obvod významná investice 
z fi nančních prostředků Statutár-
ního města Ostravy, která pomů-
že zkrášlit tuto lokalitu. Přeji si, 
abych Vám i v budoucnu mohl 
sdělit více takových příznivých 
informací pro náš obvod. Vše nej-
lepší v roce 2012.

Ing. Radomír Michniak,
zastupitel

Vánoce, konec roku 2011 a za-
čátek toho NOVÉHO… nadchází 
čas na každoroční bilancování, 
ohlednutí, poděkování, čas na 
nová předsevzetí, nové plány… 

Knihovny obvodu Ostrava-
Mariánské Hory a Hulváky 
děkují všem svým čtenářům za 
přízeň a pravidelné návštěvy 
knihovny v roce 2011. 

Naše poděkování patří i pa-
ní starostce Ing. arch. Lianě 
Janáčkové, celému zastupitel-
stvu a pracovníkům ÚMOb 
Mariánské Hory a Hulváky 
za velkou podporu, pochopení 
a spolupráci v uplynulém roce 
2011.

Knihovna Daliborova 9, 
Ostrava-Mar. Hory
Vážení čtenáři, dovolte nám, 

abychom se nyní společně s Vámi 
ohlédli za tím pomalu odplouvají-
cím knihovnickým rokem 2011: 

Knihovna města Ostravy osla-
vila 90 let svého působení.

Knihovna na Daliborově ulici 
svým čtenářům nabídla plno novi-
nek :
ÿ audio knihy, e-čtečku, vy-

půjčit si nyní můžete nejen knihy, 
ale v případě potřeby i deštník 
nebo brýle J 
ÿ došlo i k dalšímu zkvalitnění 

služeb v podobě prodloužení půj-
čovní doby dospělého oddělení - 
otevřeno je nyní od 8 hodin (místo 
9 h.), dětské oddělení můžete nav-
štívit v sobotu od 8 – 12 hodin;
ÿ samozřejmostí se staly pra-

videlné výstavy, besedy a koncer-
ty; děti a mládež si u nás mohou 
nejen přečíst, či vypůjčit knihu, 
ale k dispozici zde mají stolní 
hry, taneční podložku a na své si 

přijdou i vyznavači herní konzole 
PS 3.

V letošním pomalu končícím 
roce si můžete předvánoční shon 
zpříjemnit a načerpat inspiraci 
např. návštěvou výstavy v knihov-
ně na Daliborově ul. v dospělém 
oddělení. K vidění budou origi-
nální kabelky, vánoční dekorace 
a jiné zajímavé výrobky paní 
Hany Binarové.

„Vánoční dekorace Hany 
Binarové“ od 1. 12. 2011 do 
5. 1. 2012.

Další kreativní nápady najdete 
na stránkách: www.fl er.cz/svad-
lenka www.vasesvadlenka.cz

Začátek roku 2012 v knihovně 
na Daliborově ulici bude ve zna-
mení akcí pro děti a mládež: 
ÿ startujeme nový projekt 

„SUPERČTENÁŘ 2012“ s pod-
názvem: Máme rádi zvířata, pod-
porovaný nadačním fondem 
EVRAZ „Lidé EVRAZU pomá-
hají“
ÿ „Pes má čtyři rohy“ - to je 

název lednového zábavného kvizu 
a doplňovačky ze světa zvířat 
ÿ „Zvířátka v zimě“ úterý 

10. 1. a čtvrtek 12. 1. od 14 – 16 
hodin zveme malé i velké čtenáře 
na 1. dílnu v roce 2012 – vyrábí-
me (jak jinak) zvířátka, tentokrát 
netradiční technikou.

 Za knihovnu Daliborova
 H. Kusýnová

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
1. 12.-31. 12. můžete shlédnout 

ve výstavních prostorách knihov-
ny na Fifejdách fotografi e Pavla 
Marcola, věnované přírodě a pod-
zimu „V podzimních tónech“.

„Křídla motýlí“ je název výsta-
vy Bc. Šárky Kuligové, která bude 
k vidění ve výstavních prostorách 
knihovny od 2. 1. 2012. 

Celý měsíc prosinec si soutěživí 
čtenáři v obou odděleních mohou 
vyplnit vánoční kvíz. 

V úterý 13. 12. ve 14.30 hodin 
zveme všechny děti na „Zdobení 
vánočního stromečku“ v dět-
ském oddělení pobočky Fifejdy.

Přijďte se zaposlouchat do kla-
sických tónů mistrů vážné hudby 
na „Vánoční adventní koncert“ 
v podání MgA. Agáty Hypšové ve 
čtvrtek 15. 12. v 17.30 hodin.

Název výtvarné dílny „Váno-
ce sněhem zaváté“ napovídá, že 
téma bude vánoční. 

Přijďte si k nám vyrobit sněhové 
vločky z papíru a vánoční ozdoby, 
ve čtvrtek 22. 12. od 13.00-16.30 
hodin.

Jsme tady pro Vás i o vánoč-
ních prázdninách!

Podle rčení „Kdo si hraje, 
nezlobí“ Vám pomůžeme zahnat 
nudu. Od 27. 12 do 30. 12. během 
půjčování budeme hrát stolní hry.

V novém roce se opět setkáme 
v klubu rodičů s dětmi – TRNKÁ-
ČEK. Budeme si povídat a hrát 
s oblíbeným Krtečkem, pro rodiče 
budou nachystány knihy s témati-
kou her pro děti. Těšíme se na Vás 
4. 1. 2012 od 10.00 hod. 

V rámci soutěže Superčtenář 
2012 budou děti celý leden vypl-
ňovat zábavný a znalostní kvíz. 

Dostaňte se po vánočních svát-
cích do kondice a přijďte si tělo 
rozhýbat v rytmu hudby na taneč-
ní podložce. V úterý 10. 1. 2012 
na akci „Bavíme se tancem“ od 
12.00 - 16.30 hodin.

 Za knihovnu J. Trnky
 Bc. S. Honzková

Přejeme hodně štěstí,
zdraví a osobní pohody

v nastávajícím roce 2012

Tak už to od nepaměti bývá, 
že na podzim padá ze stromů 
listí. I proto předposlední měsíc 
v roce se v Česku trefně jmenuje 
listopad. 

Neštěstím je, že listí nepadá 
najednou, ale postupně, a ti, co 
se zabývají jeho úklidem, mají 
s tím každoročně plno práce. 
Chtěl bych vás ubezpečit, že se 
ví, která ulice, který chodník je 
ten nejfrekventovanější, a který 
park či zelená plocha si zaslouží 
největší pozornost. Určitě se 
nezačíná hrabat tam, kde za den 
přejdou po chodníku tři nebo 
čtyři lidé. A v tom je asi kámen 
úrazu, jak vyplývá z Vašich přá-
ní. 

Otázkou rovněž je, kam s lis-
tím. Pohrabaný odpad by se neměl 
pálit, zvláště když je vlhký, aby 
čistota ovzduší ještě více netrpě-
la, což hlídají strážníci městské 
policie. Shrabané listí předsta-
vuje ohromné množství nakyp-
řených kubických metrů odpadu, 
o kterém jsem přesvědčen, že by 
mohl po slisování fungovat jako 

brikety do kamen a následně 
vytvořit v mrazivých zimních 
dnech teplo domova. Leč neděje 
se tak. Vozí se na skládku a za to 
se platí. Samozřejmě i tady fun-
guje zákon schválnosti, že když 
listí na jedné straně města ukli-
díte, poté, co zafouká vítr, tak ho 
tam máte odněkud znovu. Vždy 
se ozvou - je tomu každý rok – 
„stěžovatelé“ (i já k nim patřím), 
kteří upozorňují radnici, že tam 
a tam (pod našimi okny) je dosud 
neuklizeno. Za tato upozornění 
radnice děkuje a s Vaší pomocí 
dělá, co může, aby zbavila listí 
těch zhruba 750 000 m2 zelené 
plochy a chodníků k Vaší i naší 
spokojenosti. (Dá se to zvlád-
nout?…musí!). Jsme si vědomi 
toho, že přírodě se poručit nedá 
a podzimní vítr je rovněž krutý.

 Jiří Jezerský, místostarosta

PS. Ocenila bych Váš nápad, 
jak na stromech listí zachovat, 
aby nepadalo. Třeba nějaké 
dobré lepidlo. A pak budeme ini-
ciovat změnu názvu měsíce třeba 
na listodrž. Víte, kolik bychom 
ušetřili? Moc. S humorem Vaše 
Liana.

Listopad

Vážení rodiče a občané, chtěl 
bych vás touto formou informo-
vat o generální opravě sociálního 
zařízení a vzduchotechniky na zá-
kladní škole Gen. Janka v Ostra-
vě-Mariánských Horách.

Jsem občan Mariánských Hor 
od roku 1971 a tuto školu znám 
od jejího počátku. Také jsem otec 
dvou dcer, které tuto školu navště-
vují. Po rozhovorech s nimi a dal-
šími rodiči i pedagogy této školy 
jsem se osobně byl o tomto stavu 
přesvědčit. Byl jsem velice roz-
hořčen nad stávajícím sociálním 
zařízením, které bylo v kritickém 
a žalostném stavu. Po této návště-
vě jsem se setkal s paní ředitelkou 

a obeznámil jsem kolegy zastu-
pitele. Na rekonstrukci ovšem 
náš městský obvod peníze hledal 
velmi těžce, protože se investuje 
do „důležitějších“ akcí. Zásluhou 
některých našich zastupitelů, kte-
ří jsou také zastupiteli města, se 
podařilo peníze – téměř tři mili-
ony korun – z rozpočtu města na 
tuto dobrou věc sehnat. Dnes již 
je stav těchto sociálních zařízení 
a vzduchotechniky po rekonstruk-
ci v úplně jiném stavu. I když se 
vyskytují drobné problémy, jsem 
rád, že naše děti mají konečně 
sociální zařízení ve stavu, jaké si 
zaslouží. 

 Kamil Taube, zastupitel

Finanční pomoc města
pro základní školu Gen. Janka

JAPONSKÁ TECHNOLOGIE ZA VÝHODNOU CENU

EUROOPTIK, s.r.o. 28. října 253, Ostrava-Mar. Hory

AKCE – 30 % na brýlové čočky
HOYA EYAS 1.6 včetně Transitions

VÝPRODEJ obrub a slunečních brýlí

Sleva až 50 %
platnost do 30. 12. 2011
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za náměstím směr Poruba,
před restaurací Zátiší) telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka,
obraťte se na nás.

Bez čekání u nás zajistíte vše, co souvisí s úmrtím
i pohřbem kdekoliv, i mimo Ostravu a ČR.

Pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Převozy po pracovní době nonstop

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

SKLENÁŘSTVÍ
S-SERVIS

KALUSOVA 9, MARIÁNSKÉ HORY
Tel.: 596 620 347, 604 701 544, 604 701 545
PROVOZNÍ DOBA: po – pá 7.00 – 15.00 hod.

NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ
VOZIDEL

Roční platby
1000-1350cm -  1 738 Kč
1351-1850cm -  2 539 Kč
1851-2500cm -  3 931 Kč
nad - 2500cm -  5 270 Kč
Půlroční a čtvrtletní platby možné

Tel: 603 218 810
Oběžná 11,

Ostrava Mar. Hory
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SaP ÚKLIDSaP ÚKLID
n Nabízíme úklidy rodinných domů, fi rem.. atd.
n  Speciální čištění koberců extrakční metodou, šamponování, 

čištění suchou cestou stroji KARCHER
n Čištění sedacích souprav atd.
n Mytí oken, úklid jarní a podzimní zahrádky, postavení úklidy
n Žehlení a praní – odvoz a dovoz až do domu.

Dále nabízíme:
n  Malířské, zednické, instalatérské, výkopové, bourací   

a lakýrnické práce
Tel. 732 927 538, 721 772 155

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

 
-  zmírnění bolestí 

různého původu
-  složení: stříbro, měď, uhlík, 

bavlna, elastan

 Daliborova 15, Mariánské Hory - 
telefon: 596 637 081, mobil: 777 703 505

www.atlastrade.cz

u pekárny

Návleky Kine Tex
unikátní výrobekNOVÁ DVÍØKA

NOVÁ KUCHYÒSKÁ LINKA
n  NOVÁ DVÍØKA NA VŠECHNY TYPY KUCH. LINEK  

(i na plechové)
n NA VESTAVÌNÉ SKØÍNÉ (špajzy) 
n PRACOVNÍ DESKY, DØEZY VOD. BATERIE

KUCHYÒSKÉ LINKY NA MÍRU
n VYMÌØENÍ – ZHOTOVENÍ – DOVOZ – MONTÁŽ
n ÚÈTUJEME NIŽŠÍ SAZBU DPH
n DEMONTÁŽ A ODVOZ STARÉ KUCH. LINKY
n NEJEDNÁ SE O VÝROBKY Z POLSKA

DKL Pavel Husar, tel. 596 235 341, 596 627 004
mobil: 603 416 472, www.dkl-kuchyne.cz
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